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Introdução 

O uso de materiais metálicos nas indústrias é amplo 
e variado. Dentre os mais utilizados, é encontrado o 
aço carbono. Por ser uma liga metálica que não 
contem elementos como cromo, níquel e 
molibdênio, ao entrar em contato com meios 
agressivos, como por exemplo, o ácido clorídrico, 
sofre severos danos devido ao processo de 
corrosão, gerando assim diversos prejuízos 
econômicos. Tal perda pode ser minimizada com o 
uso de inibidores de corrosão, cujo principal papel é 
proteger a superfície do metal do meio corrosivo. 
Compostos orgânicos são amplamente estudados e 
reportados na literatura como anticorrosivos, pois 
estas moléculas apresentam certos elementos em 
suas estruturas moleculares, como por exemplo, 
anéis aromáticos, heteroátomos e elétrons π, que 
permitem interação física e/ou química com a 
superfície metálica, formando um filme protetor. 
Desta forma, neste trabalho, foi investigado o 
potencial anticorrosivo da molécula 4-cloro-N-
(piridin-2-ilmetil)anilina (CPYA) em meio de HCl 1 
mol L-1 através de ensaios gravimétricos em 
variadas temperaturas e microscopia eletrônica de 
varredura. 

Resultados e Discussão 

Os estudos gravimétricos foram realizados com 
intuito de avaliar a eficiência da molécula orgânica 
como inibidor de corrosão. Com o aumento da 
concentração do inibidor, foi verificada uma 
diminuição no valor de taxa de corrosão. Foi 
evidenciado também um aumento da cobertura 
superficial (θ) indicando melhor adsorção das 
moléculas orgânicas na superfície do aço carbono, 
indicando assim uma melhor proteção. Foi 
alcançada a eficiência máxima anticorrosiva de 
96,6, 96,8 e 97,2% na maior concentração estudada 
(4,59 mmol.L-1), a 298, 313 e 328 K. Com esses 
dados em mão, foi possível o cálculo de diversos 
parâmetros físico-químicos, tanto cinéticos de 
corrosão como termodinâmicos de adsorção, além 
de determinar a teoria de adsorção que CPYA 
segue através da simulação de diversas isotermas. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) mostram uma superfície muito agredida após 
o experimento em meio ácido na ausência do 
inibidor, enquanto na presença de CPYA é possível 
observar uma superfície muito menos agredida, 
inclusive com marcas do lixamento muito similares a 
do aço polido (Fig 1). 

 

Fig. 1. Imagens de MEV da superfície do aço 

carbono após polimento (a), após imersão em 1 mol 

L-1 HCl por 5 h em temperatura ambiente na 

ausência (b) e presença (c) de 4,59 mmol L-1 de 

CPYA. 

Conclusões 

A molécula 4-cloro- N-(piridin-2-ilmetil)anilina 
(CPYA) apresentou excelentes resultados como 
inibidor de corrosão para aço carbono em meio 
ácido através de ensaios gravimétricos e 
microscopia eletrônica de varredura. 
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